Ασφάλιση Υγείας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν: Ατομικό Αλλοδαπών
Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών
πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους του Συμβολαίου το οποίο
μπορεί να σας παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή μέσω του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή σας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές καλύψεις
 Έξοδα νοσηλείας, με ανώτατο όριο €13.750 και κατά
ασθένεια ή ατύχημα ανώτατο όριο €8.600, με ανώτατο όριο
€70 την ημέρα για δωμάτιο και τροφή.
 Πραγματοποιηθέντα έξοδα
σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, (ICU) με ανώτατο όριο €175 την ημέρα.

Τι δεν ασφαλίζεται;






 Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου.
 Επίδομα τοκετού φυσιολογικός ή καισαρική με ανώτατο όριο
€525.



 Κάλυψη μεταφοράς σορού με ανώτατο όριο €3.500.






Προαιρετικές καλύψεις



Ιατρικές επισκέψεις σε Κύπρο.
Φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού.
Το μέγιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο για το σύνολο των
παραπάνω προαιρετικών καλύψεων είναι € 1.750.
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Εκ γενετής παθήσεις και ελαττώματα.
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS).
Θεραπευτική ανάπαυση, φροντίδα σε σανατοριακή κηδεμονευτική φροντίδα, ή
περιόδους λοιμοκάθαρσης ή απομόνωσης.
Αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέμβαση, εκτός εάν αυτή καθίσταται αναγκαία
λόγω Σωματικής Βλάβης από Ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Ασφάλισης.
Οδοντιατρική εξέταση, ακτινογραφίες δοντιών, εξαγωγές δοντιών, απονευρώσεις,
σφραγίσματα εκτός εάν αυτά είναι αποτέλεσμα βλάβης από Ατύχημα σε υγιή
φυσικά δόντια, το οποίο αποδεικνύεται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας με
ακτινογραφίες ή εξωτερική εξέταση ή άλλα κλινικά ευρήματα, προσθετική ή
διορθωτικά μέσα και ιατρικές εφαρμογές και τεχνητά δόντια, κορώνες ενθέματα και
γέφυρες, ορθοδοντική, ενδοδοντική, περιοδοντίτιδα και γενική οδοντιατρική
φροντίδα.
Διαθλαστικές παθήσεις ή ανωμαλίες των οφθαλμών και παροχή ή εφαρμογή
οπτικών ή ακουστικών μέσων.
Συνηθισμένες ιατρικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται ή δεν είναι αναγκαίες για τη
διάγνωση ασθένειας ή Σωματικής Βλάβης από Ατύχημα.
Γενικές ιατρικές εξετάσεις.
Ενοφθαλμισμούς και εμβολιασμούς.
Αντισυλληπτικά και/ή εφαρμογή αντισυλληπτικών μέσων.
Έξοδα θεραπείας ρευματισμών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, αυχεναλγιών και
ισχιαλγιών, εκτός της περιπτώσεως εισαγωγής και παραμονής στο Νοσοκομείο ως
εσωτερικού ασθενή για τις εν λόγω παθήσεις, οπότε τα Νοσοκομειακά έξοδα
καλύπτονται.
Έξοδα θεραπείας στειρότητας ή/και τεκνοποίησης.
Φυσιοθεραπεία, εκτός της απαραίτητης για την επανόρθωση βλάβης από ατύχημα.
Προϋπάρχουσες ασθένειες ή παθήσεις και οποιεσδήποτε επιπλοκές ή συνέπειες που
προέρχονται από αυτές.
Eξοδα θεραπείας γυναικολογικών προβλημάτων που συμβαίνουν είτε πριν είτε μέσα
σε 6 μήνες από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή από την Πρόσθετη Πράξη
επαναφοράς του ή την ένταξη του Ασφαλισμένου Προσώπου στο σχέδιο.
Νευρική ή διανοητική διαταραχή ή κρίσεις επιληψίας ή ψυχικές ασθένειες ή
διαταραχές ή θεραπεία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ιδρύματα.
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και
προσοντούχο γιατρό ή που γίνεται σε φυσιοθεραπευτική κλινική ή
υδροθεραπευτήριο ή παρόμοιο ίδρυμα ή κατά τη διάρκεια καραντίνας.
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου.
Ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος δικαιούται να ανακτήσει κάτω από συντεχνιακά ή
άλλα ταμεία υγείας ή άλλα ασφαλιστήρια. Τα πληρωτέα ποσά κάτω από το παρόν
συμβόλαιο θα περιορίζονται στη διαφορά των εξόδων που δεν καλύπτονται από
άλλες καλύψεις ή συντεχνιακά ή άλλα ταμεία υγείας, ή θα υπολογίζονται από τον
πίνακα παροχών του παρόντος συμβολαίου, οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο.
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που οφείλονται σε εργατικό ατύχημα κατά
την έννοια της Εργατικής Νομοθεσίας και καλύπτονται από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Πολέμου, εισβολής, ενέργειας ξένης δύναμης, εχθροπραξιών (με κηρυγμένο πόλεμο
ή μη), εμφυλίου πολέμου, στάσης, επανάστασης, εξέγερσης ή ανατροπής της
κυβέρνησης με τη βία ή στρατιωτική ενέργεια ή σφετερισμό εξουσίας.
Ιονίζουσας ακτινοβολίας ή μόλυνσης από ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό
καύσιμο ή από οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα ή από την καύση πυρηνικής ύλης.
Ραδιενεργού, τοξικής, εκρηκτικής ή άλλων επικίνδυνων ιδιοτήτων οποιουδήποτε
εκρηκτικού πυρηνικού συνόλου ή πυρηνικού συστατικού μέρους αυτού.
Ναυτικών ή στρατιωτικών ή αεροπορικών ή αστυνομικών επιχειρήσεων.
Σκόπιμου αυτοτραυματισμού, αυτοκτονίας, απόπειρας αυτοκτονίας, χρήσης
ναρκωτικών, κατάχρησης ποτού, αφροδίσιων νοσημάτων, μέθης ή ασθένειας που
αποδίδονται σε χρόνιο αλκοολισμό.
Εγκυμοσύνης, τοκετού, εξωμήτριας κύησης ή διακοπής εγκυμοσύνης ή
οποιασδήποτε φυσικής ή άλλης περιπλοκής που προέρχεται από αυτή, νοείται ότι,
ανεξάρτητα με τις πρόνοιες της εξαίρεσης αυτής, σε περίπτωση τοκετού
(φυσιολογικού ή με καισαρική τομή), ενεργοποιείται η προσφερόμενη κάλυψη 3,
«ωφέλημα τοκετού».
Ασχολίας ή συμμετοχής του Ασφαλισμένου Προσώπου σε αγώνες ταχύτητας ή
οποιοδήποτε είδος κούρσας ή συμμετοχής του σε οποιεσδήποτε παράνομες
ενέργειες.

Υπάρχουν
κάλυψη;
!
!

!

περιορισμοί

στην

Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη του
ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του ασφαλισμένου Προσώπου
στο ασφαλιστήριο.
Σε
περίπτωση
τερματισμού
της
εργοδότησης
του
ασφαλισμένου προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη της
εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχετο κάλυψη
στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο.
Ποσοστό κάλυψης 90%. Το 10% θα καταβάλλεται από τον
Εργοδότη.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Η ασφάλιση ατομικό αλλοδαπών ισχύει στην Κύπρο.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
●

Πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:
Να περιγράψει με σαφήνεια και ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες εργασίας του και τα περιστατικά που είναι
απαραίτητα για να εκτιμήσει σωστά η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:
 Να δηλώσει στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ κάθε αλλαγή επαγγέλματος ή μεταβολή στη φύση της εργασίας του.
 Να δηλώσει στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ κάθε αλλαγή της διεύθυνσης εργασίας και κατοικίας του.
 Να ειδοποιεί την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ για τυχόν ύπαρξη άλλης ασφάλισης ατυχημάτων ή υγείας.
● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:
 Σε περίπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών
(Κύπρου) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους.
 Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ
εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της.
 Σε περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής του Ασφαλισμένου ή κάποιου από τα καλυπτόμενα εξαρτώμενα πρόσωπα σε
νοσοκομείο/κλινική, να ειδοποιήσει την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία του
ατυχήματος ή ασθένειας.
 Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, να ενημερώσει την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ πριν την έξοδο του από το
νοσοκομείο.
 Σε περίπτωση θανάτου, να ενημερώσει αμέσως την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.
 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, να ενημερώσει γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.



Πότε και πως πληρώνω;
Για την πληρωμή του ασφαλίστρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι:
− Πιστωτική/χρεωστική κάρτα
− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ
− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit)
− Μέσω του προσωπικού σας Internet Banking

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οποτεδήποτε με γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία.
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